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Recomendação Final
Ampliação de Uso da Azatioprina para Artrite Reumatóide
Demandante: Departamento de Atenção Especializada/Secretaria de Atenção à Saúde
– DAE/SAS/MS

Apresentação
Algumas propostas de incorporação tecnológica no SUS são avaliadas pela
CONITEC de forma simplificada, não sendo submetidas à consulta pública e/ou
audiência pública. São propostas de relevante interesse público que tratam de
ampliação de uso de tecnologias, nova apresentação de medicamentos ou
incorporação de medicamentos com tradicionalidade de uso. Todas essas demandas
envolvem tecnologias de baixo custo e baixo impacto orçamentário para o SUS e estão
relacionadas à elaboração ou revisão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
(PCDT).

Azatioprina para Artrite Reumatóide
Os benefícios do tratamento com azatioprina em indivíduos com artrite
reumatoide (AR) têm sido descritos há mais de quarenta anos (1). O benefício clínico
da azatioprina nessa população foi semelhante a ciclofosfamida, ouro, penicilamina,
ciclosporina e metotrexato em alguns ensaios clínicos abertos (2-8).
O primeiro ensaio clínico randomizado duplo-cego comparou azatioprina contra
ciclosporina por seis meses em cinquenta e dois indivíduos e identificou melhora
semelhante da artrite entre os grupos (9). Esses achados foram reproduzidos em outro
ensaio clínico randomizado duplo-cego de seis meses de duração com cento e
dezessete participantes recebendo azatioprina ou ciclosporina isoladamente (10).
A eficácia do tratamento da AR com azatioprina também foi identificada nos
pacientes que apresentavam vasculite reumatoide (11).
Quando avaliada na sua capacidade de inibir progressão radiológica, a
azatioprina apresentou resultados inferiores ao metotrexato em ensaio clínico
randomizado duplo-cego de quarenta e oito semanas de duração (12, 13). Em ensaio
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clínico randomizado duplo-cego, que comparou azatioprina, metotrexato e a
associação de ambos em duzentos e nove participantes por quarenta e oito semanas,
foi demonstrado efeito semelhante entre os grupos no controle da artrite e da
progressão radiológica (14). Em meta-análise com mais de quinhentos e cinquenta
pacientes, o metotrexato foi superior à azatioprina na inibição de progressão
radiológica (15).
Em outro ensaio clínico randomizado duplo-cego que comparou azatioprina e
metotrexato isoladamente e em associação foi identificada superioridade no controle
da artrite entre os participantes que receberam metotrexato (isolado ou em
associação) sobre a azatioprina isolada. No entanto, as expressivas perdas de
participantes comprometem as conclusões do estudo (16).
Quando comparada a placebo em meta-análise com oitenta e um pacientes, a
azatioprina mostrou melhor controle de atividade de doença. No entanto, por
apresentar nesse estudo taxas de efeitos adversos aparentemente superiores às de
outros medicamentos para AR, recomendou-se o uso de azatioprina apenas após a
falha ou intolerância a esses outros medicamentos (17, 18).
Diante dos resultados, recomenda-se a ampliação dos códigos da classificação
internacional de doenças para a azatioprina no Componente Especializado de
Assistência Farmacêutica como a seguir, como recomendado no Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticos da Artrite Reumatoide:
- M05.1 Doença reumatoide do pulmão
- M05.2 Vasculite reumatoide
- M08.0 Artrite reumatoide juvenil

Decisão
PORTARIA Nº 10, DE 15 DE MAIO DE 2014
Torna pública a decisão de incorporar a
azatioprina para artrite reumatoide no Sistema
Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA
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SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica incorporada a azatioprina para artrite reumatoide no Sistema Único de Saúde SUS.
Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=8754&Itemid=423.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA

Publicação no Diário Oficial da União: DOU nº 92, de 16 de maio de 2014, pág 54.
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